


Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 
procent från 1990-års nivå till år 2030.

Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från vår konsumtion, 
oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 
2010. 

Regionala miljömål Västra Götaland 2015

Klimatmål till 2030



Hållbara transporter

Klimatsmart och hälsosam mat

Förnybara och resurseffektiva 
produkter och tjänster 

Sunda och klimatsmarta bostäder 
och lokaler

Strategiska vägval för ett gott liv i ett 
fossiloberoende Västra Götaland 2030



Klimatklivet – för ett klimatsmart samhälle
Pengarna ges till klimatinvesteringar i kommuner, 

regioner, företag och organisationer.

Satsningen ska leda till maximal klimatnytta på 

regional och lokal nivå.

Syftet är att i första hand minska utsläpp av 

växthusgaser.

Gärna bidra till spridning av teknik och 

marknadsintroduktion samt ha effekter på andra 

miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning.



Klimatklivet förstärks och förlängs!

700 MILJONER 

KRONOR PER ÅR SKA 

INVESTERAS 2017-2020



Ansökningsomgångar 2017

9-31 januari (beslut i april)

10 mars – 3 april (beslut i juni)

7 augusti – 9 september (beslut nov)

November (datum ej bestämt – beslut början av 

2018)



Investering

(miljoner konor) 

nov 2015

Antal åtgärder

jun 2016 feb 2076 nov 2015 jun 2016 feb 2017

123

1131

719

24

628

329



Vilka får inte stöd?

Stöd ges inte till privatpersoner.

Stöd ges inte till verksamheter som omfattas av handel med 

utsläppsrätter

Stöd får inte ges till åtgärder som: 

 måste genomföras enl. lag, annan författning, villkor i tillstånd,

 berättigar till elcertifikat (se Lag (2011:1200) om elcertifikat),

 har påbörjat innan beslut om stöd.

 är lönsamma (återbetalningstid inom 5 år)



Åtgärder kopplat till Biogas:

Förbehandlings- eller produktionsanläggning för biogas

Ex 2. Rena Hav ska uppföra biogasanläggning (samarbete med Orkla food AB).

Ex 2. Falköpings kommun ska bygga ut och förbättra kapacitet på 
förbehandlingsanläggning för biogas från matavfall.

Ex 3. Borås Energi och miljö AB ska också bygga ut sin 
förbehandlingsanläggning.



Forts. på åtgärder kopplat till biogas:

Energikonvertering 

Ex 1. Dahlbergs slakteri ska byta ut sin oljepanna till biogaspanna

Ex. 2 Orkla food AB

Tankstation för biogas

Ex 1. Fordonsgas Sverige AB (Skövde)

Ex 2. BRC Sweden AB (Mellerud)



Vad reglerar hur mycket stöd man kan få?

• Normalladdning, högst 50 % eller 
20 000 per laddpunkt. 

• Snabbladdning, högst 50 %.

• De Minimisförordningen

• GruppundantagsförordningenFöretag

Laddstolpar

• Stöd får endast ges i den omfattning 
som krävs för att en åtgärd ska 
genomföras  (9 § ), dock högst 50 %.

Övriga



Beviljade belopp uppdelat i åtgärdskategori

384

327

142

114

64

31 27 17 12 6 5

Beviljat stödbelopp (Mkr) 



Årlig minskning av koldioxidekvivalenter (ton)



Ansökningsprocessen i korthet
Steg 1:

Skicka in en ansökan till din länsstyrelse via det digitala 

ansökningsverktyget KlivIT. 

Vägledning kring klimatuträkning m.m finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Steg 2:

Yttrande görs sedan av länsstyrelsen. Eventuellt kan det 

behövas tas kontakt med sökande.  Bl.a. för att kontrollera att 

åtgärden ej påbörjats eller ingår i tillstånd mm. 

Steg 3:

Naturvårdsverket prövar ansökningarna med hjälp av uppgifter 

och yttranden från länsstyrelserna. Energimyndigheten med 

som yttrandeinstans för laddinfrastruktur.



BÄSTA

KLIMATNYTTA 

VINNER!
naturvardsverket.se/klimatklivet



Kristina Flisberg, 010-224  46 17, 

Kristina.Flisberg@lansstyrelsen.se 

Jan Mastera, 010-224  51  43,

Jan.Mastera@lansstyrelsen.se

Andrea Teran Öman, 010-224 46 16

Andrea.teran-oman@lansstyrelsen.se

Kontaktuppgifter:



Var finns pengarna?

Finns på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland


